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หัวข้อในการเรียนรู ้
1. ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ด้วยหลักการ 3P  

 1.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

 1.2 ขั้นการผลิต (Production) 

 1.3  ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) 

2. การเขียนบทภาพยนตร์ 

 2.1 องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร ์

 2.2 ปัจจัยส าคัญของการเขียนบทภาพยนตร์ 

 2.3 ขั้นตอนส าหรับการเขียนบทภาพยนตร์ 

3. การล าดับภาพ 

 3.1 ความหมายของการล าดับภาพ 

 3.2 หลักการเขียนการล าดับภาพ 

 3.3  ข้อดีของการล าดับภาพ 

 

 
 

1. ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ 
ด้วยหลักการ 3P  
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ตัวอย่าง ภาพยนตร์สั้น เร่ือง ไอ้เต้ีย 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gG7BCub_03w 

โรงเรียนบ้านหลวง (ดอยอ่างขาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

ป.1-ป.6 ภายใต้หัวข้อ "คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปช่ัน“ 
  

เบ้ืองหลัง ภาพยนตร์สั้น เร่ือง ไอ้เต้ีย 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=iz0mkb4kmTg&t=2s 

1. ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ตามหลัก 3P 
 ก่อนการผลิตรายการภาพยนตร์
ผู้ผลิตจ าเป็นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการวางแผนการผลิต การ
เตรียมการผลิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิต และการประเมินผลการผลิตรายการ 
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็นขั้นตอนของ
การผลิตรายการวีดิทัศน์ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
(วชิระ อินทร์อุดม : 2539) 

https://www.youtube.com/watch?v=gG7BCub_03w
https://www.youtube.com/watch?v=iz0mkb4kmTg&t=2s
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ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ตามหลัก 3P 

 
1.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
 นับเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเร่ิมท าการผลิตรายการ 

หากจัดเตรียมรายละเอียดในขั้นตอนนี้ได้ดี ก็จะส่งผลให้ขั้นตอนการผลิต
งานท าได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=CshnivYhBrg 

 
1.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) ประกอบด้วย ดังนี้ 

การแสวงหาแนวคิด 1 

การก าหนดวัตถุประสงค์ 2 

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 3 

การวิเคราะห์เนื้อหา 4 

การเขียนบทวีดิทัศน์ 5 

การก าหนดวัสด ุ6 

การการก าหนดผู้แสดง 7 

การการจัดท างบประมาณ 8 

https://www.youtube.com/watch?v=CshnivYhBrg
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1.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
  
 

 เป็นการหาแนวทาง เรื่องราวท่ีจะน ามาผลิตเป็นภาพยนตร์ 
แนวคิดท่ีได้น้ันดีอย่างไร และจะให้ประโยชน์อะไรต่อผู้ชม 

 

  

  เมื่อได้เรื่องที่จะท าการผลิตรายการแล้ว เป็นการคาดหวังถึงผลที่
จะเกิดกับผู้ชมเมื่อได้รับชมรายการไปแล้ว  

การแสวงหาแนวคิด 1 

การก าหนดวัตถุประสงค์ 2 

  

 เป็นการวิเคราห์ผู้ชมในแง่มุมต่าง เกี่ยวกับเพศ อายุ ความสนใจ 
ความต้องการ เพ่ือให้สามารถผลิตรายการได้ตรงความต้องการมากที่สุด 

  

   

 เป็นกระบวนการศึกษาเนื้อหา และข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการ
ผลิตแล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระ และข้อมูลที่ถูกต้อง 

 
1.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 3 

การวิเคราะห์เนื้อหา 4 

 

 เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องจากการก าหนดแนวคิดจนถึงการวิเคราะห์
เนื้อหา จนได้ประเด็นหลักและประเด็นย่อยของรายการ แล้วน ามาเขียนเป็นบท 

 
1.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
 

 ซ่ึงต้องก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เพ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดหา และเตรียมการต่อไป  

การเขียนบทวีดิทัศน์ 5 

การก าหนดวัสด ุ6 
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 ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบของ
รายการท่ีจะน าเสนอ 
 

 
1.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
 

 การก าหนดการใช้งบประมาณโดยละเอียด ซ่ึงจะเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการด าเนินการผลิต เช่น ค่าตอบแทนผู้รวมด าเนินการผลิต
รายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวัสดุ เป็นต้น 

การการก าหนดผู้แสดง 7 

การการจัดท างบประมาณ 8 

 
 
1.2 ขั้นการผลิต (Production) 
 
 

คือ เป็นขั้นตอนการด าเนินการถ่ายท าตามเส้นเรื่องหรือบทตาม
สคริปต์ทีมงานผู้ผลิต  

ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=-qMwRqevJNo 

 
 
1.2 ขั้นการผลิต (Production) 
 
 

 

องค์ประกอบของข้ันการผลิต (Production) มีดังนี้ 
    

ด้านสถานท่ี 2 

ด้านอุปกรณ์ในการผลิต 3 

ด้านบุคลากร 1 

ด้านผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 4 

https://www.youtube.com/watch?v=-qMwRqevJNo


รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ รหัสวิชา ง30253 

โดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ 6 

 

  คือ ภายในห้องผลิตภาพยนตร์ และภายนอกห้องผลิตภาพยนตร์  
ผู้ผลิตจะต้องเตรียมการจองห้องผลิต และตัดต่อรายการล่วงหน้า ก าหนด
วันเวลาท่ีชัดเจน ก าหนดฉากและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้เรียบร้อย  
    

 
 
1.2 ขั้นการผลิต (Production) 
 
 

 ในการผลิตรายภาพยนตร์เป็นการท างานที่เป็นทีม จะประกอบไปด้วย
ผู้ร่วมงานมาจากหลากหลายอาชีพที่มีพื้นฐานที่ต่างกัน เช่น ผู้ก ากับ ช่างภาพ  
ช่างแต่งหน้า ช่างท าผม เป็นต้น 

ด้านสถานท่ี 2 

ด้านบุคลากร 1 

  
 เช่น กล้องวีดิทัศน์ ระบบเสียง และระบบแสงและเคร่ืองบันทึกภาพ 
เตรียมอุปกรณ์ส ารองบางอย่างให้พร้อมด้วย ทั้งนี้เพื่อชวยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างทันทวงที 
 
   
 โดยเร่ิมจากการคัดเลือก ติดต่อ ซักซ้อมบทเป็นการล่วงหน้า ศึกษาและ
ท าความเข้าใจในบทของตนเองที่จะต้องแสดง เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการถ่าย
ท า 

 
 
1.2 ขั้นการผลิต (Production) 
 
 

ด้านอุปกรณ์ในการผลิต 3 

ด้านผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ 4 

 
 
1.3 ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) 
 
 

คือ การตัดต่อล าดับภาพ หรือเป็นขั้นตอนการตัดต่อเรียบเรียงภาพและ
เสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์หรือเนื้อหาของเรื่อง  

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=eohH2UPE9Kg 

https://www.youtube.com/watch?v=eohH2UPE9Kg
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1.3 ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production)  

องค์ประกอบของขั้นการผลิต (Production) มีดังนี้ 
  

การบันทึกเสียง 2 

การฉายเพื่อตรวจสอบ 3 

การล าดับภาพหรือการตัดตอ่ 1 

การประเมิน 4 

 

 

 เป็นการน าภาพมาตัดต่อให้เป็นเรื่องราวตามบทภาพยนตร์ 
โดยใช้เครื่องตัดต่อ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์  
  

 

 จะกระท าหลังจากได้ด าเนินการตัดต่อภาพตามบทภาพยนตร์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงท าการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียง
ประกอบลงไป 
  
  

1.3 ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) 

การบันทึกเสียง 2 

การล าดับภาพหรือการตัดตอ่ 1 

 

 หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วจะต้องน ามาฉาย
เพื่อตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 
 
1) ประเมินผลกระบวนการผลิต  ประเมินด้านความถูกต้องของเนื้อหา

คุณภาพของเทคนิคการน าเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต  
2) การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินช้ินงานภาพยนต์ที่ได้ผลิตข้ึน 

1.3 ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) 

การฉายเพื่อตรวจสอบ 3 

การประเมิน 4 
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2. การเขียนบทภาพยนตร์ 

ตัวอย่างการเขียนบทภาพยนตร์ 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dafWw-ThKrY 

2. การเขียนบทภาพยนตร์ 

 บทแบบร่าง (Sketch design) ของการ
สร้างภาพยนตร์ บทภาพยนตร์จะมีความ
คล้ายคลึงกับวรรณกรรมตรงที่การบอกเล่า
เร่ืองราวว่า ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร แต่จะ
แตกต่างที่บทภาพยนตร์นั้นต้องส่ือความหมาย
ออกมาเป็นภาพ โดยใช้ภาพเป็นตัวส่ือ
ความหมาย เพื่อโน้มน้าวจินตนาการของผู้ชม
ภาพยนตร์ (SCREENPLAY) เปรียบเสมือน 

https://www.youtube.com/watch?v=dafWw-ThKrY
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2.1 องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 

เร่ือง (story) 1 

แนวความคิด (concept) 2 

แก่นเร่ือง (theme) 3 

เร่ืองย่อ (synopsis) 4 

โครงเร่ือง (Plot) 5 

ตัวละคร (character) 6 

บทสนทนา (dialogue) 7 

 

 

 คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main theme)
ของเร่ืองที่จะน าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ(Sub 
theme)อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอกแนวความคิดหลัก 

2.1 องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 

 เร่ืองที่จะน าเสนอมีแนวความคิด (Idea) อะไรที่จะส่ือให้ผู้ชม
รับรู้ 

เร่ือง (story) 1 

แนวความคิด (concept) 2 

 

 

 หมายถึง เหตุการณ์หรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเร่ิมต้นและด าเนิน
ไปสู่จุดส้ินสุด ส าคัญในการด าเนินเร่ือง คือปมความขัดแย้ง
(Conflict)ซึ่งก่อให้เกิดการกระท า ส่งผลให้เกิดเป็นเร่ืองราว 
 

2.1 องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 

 เร่ืองที่คิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครงเร่ืองใหญ่ได้ ต้องมี
การมีการตั้งค าถามว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น (What…if…?)กับเนื้อเร่ือง
อย่างคร่าวๆ 

แก่นเร่ือง (theme) 3 

เร่ืองย่อ (synopsis) 4 
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 เป็นการเล่าเร่ืองล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์
จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเร่ืองได้ชัดเจน  
 

 

 

 หน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเร่ิมต้นไปสู่จุดส้ินสุดของเร่ือง ตัวละคร
อาจเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ 

2.1 องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 

โครงเร่ือง (Plot) 5 

ตัวละคร (character) 6 

 เป็นถ้อยค าที่ก าหนดให้แต่ละตัวละครได้ใช้แสดงโต้ตอบกัน ใช้บอก
ถึงอารมณ์ ด าเนินเร่ือง และส่ือสารกับผู้ชม  

2.1 องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 

บทสนทนา (dialogue) 7 

2.2 ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบทภาพยนตร์ 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=WE2VK_xDNuM 

การเขียนบทภาพยนตร์แบบ 3 องก์ 

https://www.youtube.com/watch?v=WE2VK_xDNuM
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2.2 ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบทภาพยนตร์ 
การแนะน า (Introduction) 1 

สร้างเงื่อนไข (Suspense) 2 

สร้างวิกฤตกาล (Crisis) 3 

จุดวิกฤตสูงสดุ (Climax) 4 

ผลสรุป (Conclusion) 5 

  

   
 คือ การแนะน าเหตุการณ์ สถานการณ์ สถานที่ ตัวละคร
ส่ิงแวดล้อม และเวลา 
 
  

 คือ การกระตุ้นให้เน้ือเรื่องด าเนินไปอย่างลึกลับมีเงื่อนไข มีปม
ผูกมัด ความขัดแย้ง ท าให้ผู้ชมเกิดความสงสัยและสนใจในเหตุการณ์ 
 

  
    

2.2 ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบทภาพยนตร์ 

การแนะน า (Introduction) 1 

สร้างเงื่อนไข (Suspense) 2 

 
 

 เป็นช่วงเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งสุดท้ายที่ถูกบีบกดดันสูงสุด ท า
ให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

2.2 ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบทภาพยนตร์ 

 คือการเผชิญปัญหา วิเคราะห์ปัญหาของตัวละคร และหาทางแก้ไข 
หาทางออก หากตัวละครวนเวียนอยู่กับปัญหานานมากจะท าให้ผู้ชมรู้สึกหนัก
และเบื่อขึ้นได้ ควรที่จะมีการกระตุ้นจากเหตุการณ์อ่ืนมาแทรกด้วย 

สร้างวิกฤตกาล (Crisis) 3 

จุดวิกฤตสูงสดุ (Climax) 4 
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 คือทางออก ข้อสรุป ท ำให้
เกิดควำมกระจ่ำง 
ภาพยนตร์บางเรื่องอาจไม่มี
บทสรุป ก็เพ่ือให้ผู้ชมน า
กลับไปคิดเอง 

2. ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบทภาพยนตร์ 

ผลสรุป (Conclusion) 5 

2.3 ขั้นตอนส าหรับการเขียนบทภาพยนตร์ 

การค้นคว้า (research) 1 

การก าหนดประโยคหลักส าคญั (premise) 2 

การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) 3 

การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) 4 

บทภาพยนตร์ (Plot) 5 

บทถ่ายท า (character) 6 

บทภาพ (story board) 7 

 เป็นข้ันตอนการเขียนบทภาพยนตร์อันดับแรกท่ีต้องท าถือเป็นส่ิงส าคัญ
หลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล้ว จึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเสริม
รายละเอียดเรื่องราวท่ีถูกต้อง จริง ชัดเจน  

 ส่วนใหญ่มักใช้ตั้งค าถามว่า “เกิดอะไรขึ้นถ้า…” (what if) 
เช่น เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ดาวองัคารบุกโลก คือเร่ือง The 
Independence Day เกิดอะไรขึ้นถ้าก็อตซิล่าบุกนวิยอร์ค คือ
เร่ือง Godzilla 

2.3 ขั้นตอนส าหรับการเขียนบทภาพยนตร์ 
การค้นคว้า (research) 1 

การก าหนดประโยคหลักส าคญั (premise) 2 
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 คือ เรื่องย่อขนาดส้ัน ที่สามารถจบลงได้ 3-4 บรรทัด หรือ
หนึ่งย่อหน้า  

 เป็นการเขียนค าอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ในรูปแบบของ
เรื่องสั้น โครงเรื่องขยายอาจใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์
ที่สมบูรณ์  
 

2.3 ขั้นตอนส าหรับการเขียนบทภาพยนตร์ 

การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) 3 

การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) 4 

 คือ บทภาพยนตร์ที่มีโครงเร่ือง บทพูด แต่มีความสมบูรณ์น้อยกว่า
บทถ่ายท า (shooting script) 

2.3 ขั้นตอนส าหรับการเขียนบทภาพยนตร์ 

 คือ บทภาพยนตร์ท่ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียน บทถ่ายท าจะ
บอกรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทภาพยนตร์ (screenplay) 
ได้แก่ ต าแหน่งกล้อง การเช่ือมช็อต เช่น คัท (cut) การเลือนภาพ 
(fade) การละลายภาพ หรือการจางซ้อนภาพ เป็นต้น   

บทภาพยนตร์ (Plot) 5 

บทถ่ายท า (character) 6 

2.3 ขั้นตอนส าหรับการเขียนบทภาพยนตร์ 

บทภาพ (story board) 7 
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3. การล าดับภาพ 

3.1 ความหมายของการล าดับภาพ 
 การล าดับภาพหรือสตอรี่บอร์ด (Story 
Board) คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์
ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดง
รายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละ
หน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคล่ือนไหว 
เสียงดนตรี เสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีล าดับของ
การปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน-หลัง อะไรจะ
ปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบอย่างละเอียดใน
แต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างเอนิเมชันหรือ
ภาพยนตร์ขึ้นมาจริงๆ 

ต้วอย่างการล าดับภาพ 

หรือสตอร่ีบอร์ด (Story Board)  

3.2 หลักการเขียนการล าดับภาพ 

 รูปแบบของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนภาพกับส่วนเสียง 
โดยปกติการเขียนสตอรี่บอร์ด ก็จะวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยม ต่อด้วยการเขียนบทบรรยาย
ภาพหรือบทการสนทนา และส่วนสุดท้ายคือการใส่เสียงซ่ึงอาจจะประกอบด้วยเสียง
สนทนา เสียงบรรเลง และเสียงประกอบต่างๆ 
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3.2 หลักการเขียนการล าดับภาพ 
ส่ิงส าคัญที่อยู่ภายในสตอร่ีบอร์ด ประกอบด้วย 

1.ตัวละครหรือฉาก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ สถานที่หรือตัวการ์ตูน 
และที่ส าคัญ คือ พวกเขาก าลังเคล่ือนไหวอย่างไร 
 

3.2 หลักการเขียนการล าดับภาพ 

2.มุมกล้อง ทั้งในเร่ืองของขนาดภาพ มุมภาพและการเคล่ือนกล้อง 

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5DGRTcLYn-U 

3.2 หลักการเขียนการล าดับภาพ 

3.เสียง การพูดกันระหว่างตัวละคร มีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรีอย่างไร 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DGRTcLYn-U
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1. ช่วยให้เนื้อเร่ืองล่ืนไหล เพราะได้อ่านทวน
ตั้งแต่ต้นจนจบก่อนจะลงมือวาดจริง 

2. ช่วยให้เนื้อเร่ืองไม่ออกนอกจากโครงเร่ือง 
เพราะมีแผนการวาดก ากับไว้หมดแล้ว 

3. ช่วยประมาณบทสนทนาให้เหมาะสมกับ
หน้ากระดาษและบอลลูนฉากนั้น ๆ 
 

3.3 ข้อดีของการล าดับภาพ 

ตัวอย่างการล าดับภาพ 

ตัวอย่างการล าดับภาพ 
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ตัวอย่างบทภาพยนตร์ 
• https://www.slideshare.net/lammat2000/ss-25869951 
• https://www.scribd.com/doc/43622641/บทหนังสั-นนักศึกษา-มหา

วิทยาเกษตรศาสตร-MDA222-Post-Production 
• http://oknation.nationtv.tv/blog/filmswriter/2010/04/30/entry-2 

 
 

1. ขั้นตอนการผลิตรายการวีดิทัศน์ 3P ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? 

2. นักเรียนคิดว่าขั้นเตรียมการผลิต ขั้นใดส าคัญที่สุด จงยกตัวอย่างพร้อม  

    อธิบายเหตุผลประกอบ ? 

3. นักเรียนคิดว่า ขั้นการผลิต ขั้นใดหากขาดไปจะท าให้การผลิตภาพยนตร์ 

    ไม่สมบูรณ์จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายเหตผลประกอบ ? 

4. การเขียนบทภาพยนตร์หมายถึงอะไร ? 

5. ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบทภาพยนตร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 ให้นักเรียนออกแบบบทภาพยนตร์ (Movie Script) ตามหัวข้อที่ได้กลุ่มตนเอง
ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เขียนบทภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาตามที่กลุ่มได้รับมอบหมาย 

   (ชื่อเรื่อง, เรื่องย่อ, โครงเรื่อง (ฉากที่, สถานที่, สถานการณ์, ตัวละคร, บทสนทนา),    

    บทสรุป (ข้อคิด/คติเตือนใจ)) 

2. จัดท าบทภาพยนตร์ลงใน PowerPoint เพื่อเตรียมน าเสนอ 

3. น าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยก าหนดเวลาในการน าเสนอไม่เกินกลุ่มละ 10 นาที 

ใบงานที่ 1 (กลุ่ม) 
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1. ชื่อเรื่อง : …………………………………………………………………………………………… 

2. เรื่องย่อ : …………………………………………………………………………………………… 

3. โครงเรื่อง 

ตัวอย่างในการเขียนบทภาพยนตร์ 

4. บทสรุป : …………………………………………………………………………………………… 

ข้อคิด/คติเตือนใจ : …………………………………………………………………………………………… 

ตัวอย่างในการเขียนบทภาพยนตร์ 

 ให้นักเรียนออกแบบการล าดับภาพ (storyboard) ตาม
หัวข้อที่ได้กลุ่มตนเองได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- ออกแบบการล าดับภาพ (storyboard) ให้สอดคล้องกับโครงเร่ือง
ตามที่กลุ่มได้รับมอบหมาย (ฉาก, เวลา, ค าอธิบาย,เสียงเอฟเฟค)  

   

 

ใบงานที่ 2 (กลุ่ม) 

1.ฉากที่ .............................................................................................................................. 
2.เวลา  .............................................................................................................................. 
3.ค าอธิบาย  ...................................................................................................................... 
4.เสียงเอฟเฟค .................................................................................................................. 
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ตัวอย่างในการล าดับภาพ 

1 
1 นาที 

แดงกับเขียวก าลังยืนตรง 
 เคารพธงชาติ ท่ีสนามฟุตบอล 

 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

เสียงเพลงชาติ 


